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FINANS- och EKONOMIUTSK011TETS betänkande f\Q 

1/1946 i anledning av landskapsnämndens framställ

ning till Ålands landsting med förslag till land

skapslag om central sjukhus för landskapet Åland. 

Sjukhusväsendets ut veckling i F'inland hade tidigare, i avsaknad av 

ett legislativt normerat, hela riket omfattande enhetligt program, i all-

mänhet varit beroende av de mått och steg staten och kommunerna var på 

sitt h~ll, ansett nö~i~t vi~ta~a genom inrättande och upprätth~lande av 

sjukv9rdsanstalter ff'r tillsoooseende a v de uppkomna mest trängande beho

ven. Vi sserlig;en voro upprättb ål le.nfle t av epidemisjukhus och utg i vandet 

av statsbic'lrag; -för l::ommunal 8 sinnes2,iukhu:=: och vsrdanstalter f ör tuberku

lösa ordnade genom · l ag , men i övrigt hade initiativet lämnats åt statencxh 

resp. kommuner. Sjukhusfrågan upptogs emellertid slutligen till behandling 

i lagstiftningsväg och ett första steg för denna legislativa reform fram-

kom i regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 

centralsjukhus, vilken ingavs till riksdagen den 19 februari 1943. 

I nämnda proposition framhölls bland annat, att clet i p ropositionen 

ingående lagförslagets syftemål var att skapa en lagfäst grundval i fråga 

om centralsjukhusens anlaggning och underhåll. Denna lagstiftningsåtgärd 

skulle vara det första skedet av det för sjukhusvä sendets utveckling av-

sedda reformprogrammet och förutsatte komplettering genom en senare lag -

stiftning angående kommunernas och de kommunala sammanslutningarnas lo-

kala sjul{hus samt stR+;eyiP r elRk+;ighAt j nesammas kostnacler. 

P?1 basen av nämnda p roposition blevo sedermera rikets lag om central,... 

sjukhus av den 7 maj 1943 och denna lags verkställighe tsförordning av den 

29 oktober samma år faststi:illda. Det torde f'öra for långt att inom ramen 

för det ta . betänkande redogöra för rikslagens och dess verkställighe tsför-

orrnin~s innehåll. Så mycket önskar utskottet härutinnan dock fra:nhålla, 

att vid lagförslagets utarbetande hade beaktats den av riksdagen redan ti-

digare godkända betydelsefulla principen, enligt vilken anläggning och 

underhåll av centralsjukhus borde grundas på samverkan mellan staten och 

kommunerna. Dessutom kan det vara av intresse att erfara, att f inansie-

ringen av centralsjukhusen planlagt s så, att kommun g enom att tqga del 

i sådant kunde med statens stöd tillgodose sitt behov av lokalt sjukhus. 

Och om nya centralsj u khus komme att anli:g g as e fterhand och i den mån sta-

tens tillgångar detta medgåve, skulle icke heller kommunala medel på en 

en gång oproportionerligt bindas i dylika fö:retag. 
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Landskapsnfunndens lagförslag bygger i sak på rikets ovan nämnda ~ g 

och för ordning. Utskottet skal 1 återkomma till förslaget och senare nä 

mare skärskåda det samma. 

Flera värde ful la uttalanden gjordes av sär ski ldaAand s tingsmän under 

remissdeba. tt.en, vn 1r8 inläci:rr av ui~s 1..;ottAt nog;samt beaktats och prövats 

Emedan Landstinget har f"önnånen, att i sin mitt finna en sakkunnig på 

läkarvetenskapens område, har utskottet funnit ärendets .betydelse fö r 

landska1Jets välfärd fordra, att denne talares andragande, som utskot te 

fått tillfälle att genomläsa, i stora huvuddrag refereras i detta be t" 

kande. Närrmae talare uttalade sin tillfredsställelse över att landskap 

nämnden inkommit med förevarande förslag och framhöll tillika, att det 

varit ännu mera glädjande om land skapsnämnden samtidigt hade insänt et 

särskilt försla~ till tuber-kulosvårdens ordnande inom landskapet, ty 

frågan om tuberkulosv ården öve rsku'ggade i det ta nu alla andra sjukvård 

frågor på Åland. 

Med dett;a uttalande ville talaren ingalunda förringa betydelsen av 

föreliggande lagför slaget, enär en centralisering, modernisering och · 

vidgning av den allmänna sjukvården i landskapet var ytterst nödvändig 

Under r'le senaste r'1ecennjerrn::i. hanA en v:ittp;8ende specialisering i nom 

läkekonsten ägt rum, tack vare i främsta rummet forskningens frams t eg 

teknikens iJtve ,c:lding. De o l ika sjukdomsfallens krav på special vård had 

man sökt tillgodose -dels genom specialsjukhus, dels genom sju khus med 

forderli ga spe cialavdelningar, s .k. centrallasarett elJ.e r centrals juk 

Ur s Fiväl medicinsk som ekonomi sk synpunkt voro cent rals ju:V..hus med sär· 

skilda avdelningar att föredraga framom byggandet av en mängd fris tåen 

specialsjukhus, av vilka vart och ett representerade endast en speeial 

Ett samarbete mellan de medicinska specialiteterna var b8de erforderli 

och önskvärt, och det t a möjliggj ordes och underlättades inom centra l

sjukhusets gemensamma ram. Den be t ydelsefulla tekniska utrus t ninge n k 

inom ett centralsjukhus ti l l stor del göras gemensam för de olika avde 

ningarna, en ur ekonomisk synpunkt icke oviktig omständighet . 

Ett fullständigt centralsjukhus måste givetvis ha en viss storlek 

ett visst minj'."'iantal vl1irr1pl~tser f ör att bereda arbet e åt de olika av 

delningarna och deras specialutbildade föreståndare. Därtill fordrades 

ett befolkningsunderlag, som i numerär vida översteg befolkningens i 

landskapet Åland o Men vid ordnandet av den slutna kroppssjukvården in 



landskapet måste man likväl i den mån det var görligt söka tillgodose 

behovet av specialvård. Och för denna slutna kroppssjukvård måste åt-

minstone den inre medicinen och kirurgien, de två huvudspecialiteterna, 

vara vid det åländska centralsjukhuset företrädda. Dessutom borde in-

rättas en avdelning för kvinnosjukdomar och i sambancl därmed en avdel-

ning för barnsbörd. I samband me d avdelningen för inre medicin kunde man 

tänka sig en mindre avdelning för barnsjukdomar. En röntgenavdelning för 

diagnostik ävensom ett laboratorium borde vara gemensamma för sjukhusets 

olika avdelningar. 

Talaren RTI8PQ'. slutlJ R:Pn, att f'öT'rän man ginge till beräkning av för I 

Jandskape t behövliga vfrdplatser, var en öve r blick av de nu rådande sjuk-

husförhållandena i riket och i landskapet på sin plats, och gav härutin-

nan en statistisk uppgi ft, som visade , att vid utg8.ngsåret för denna sta-

:ti stik, året 1938, stod till rikets förfogande 7797 1 asarett splat ser, mot 

svarande 20,6 vårdplatser per 10.000 invånare, medan landskapet förfogade 

över summa 50 platser, ut gö rande 17,4 v8rdplatser per 10.000 invånare. 
~ 

B träffande .den övriga statistik förenämncla talare angav må i avseende ,... 

å utredning i detta ärende framhållas, att medelbeläggningen per dag vid 

lasarettsavdelningar i Finland nämnda år 1938 uppgick till 87,6 %, vilket 

tydde på ai~ t någon platsbrist i riket icke gjort si g gällande, om den 

normala beläg crningskapa~iteten ber äknades till 90 % d.v.s. 90 vårdade pa-
1 

tienter per dag på ett sjukhus med 100 vårdplatser. Inom landskapet åter 

var medelbeläggningen per dag på Godby sjulr..hus 77 ,7 % och på Mari ehamns 

kommunala si11khu.s R0,7 rrt. n 9t.tP f'örhållande berodde väl därpå, att sjuk-

domsfall, som varit i behov av specialvrsrn, E'cDct denna utom landskapet. 

Behovet av platser för barnsbörd påverkades av de lokala förhållandena ocb 

voro olika för olika anråden. Det hade visat sig, att det här bedrivna 

barnbördshuset med 10 platser varit för litet, 15 platser torde motsvara 

behovet. 

bvriga inläg~ i debatten komma at~ av utskottet behandlas, s~vida an-

ledning härtill visar sig nödvändig. 

Vid g ranskningen av förevarande lagförslag har utskottet f ä st sig vid, 

att landskapsnämnden icke nämner, för huru många platser centralsjukhu

set är avsett att byggas. Enligt uppgift av lantrådet har landskapsnämn-

den ansett, att detsamma skulle inrymma 120 sjukpla tser. Av de yttranden, 

som provincialläkaren i Godby distrikt på begäran av utskottet lämnat, 



skulle 90 platser vara tillfyllest, och samma uppfattning hyser även 

stadsläkaren i lVIariehamn med den nr modan, att högst 100 platser skulle 

räcka till för långa tider framåt, då man städse får räkna med, att lä

karvård för sjukdomsfall sökas även utom landskapet. 

Med ler'lnin~ AV fljflf';n<imnr1a sB1drunn:i~as utlåtanden håller utskottet 

före, att det åländska centralsjukhu set borde byggas för 90 el l er hög st 

100 sjukplatser under föru~såttning att sjukhusets ekonomiebyggnader 

goras tillräckligt stora även för ett sjukhus med flera sjukplatser, fä 

det fall att sjukhuset emot fö rrnodan i en mera avlägs e n framtid skulle 

behöva utb irggas. 

Hörnstenarna i det föreliggande 1 agförslaget äro bestämrnels erna i 3 

av förslaget. Vid fastställande av grunden för de till centralsjukhuset 

verksamhetsområde hörande kommunernas delaktighet i sjukhuset och de ss 

utnyttjande har i rikets lag och jämväl i landskapsnämndens lagförslag 

ti 11 utgångspunkt tagits kommunens invånarantal och i enlighet därmed 

bestämts det·an0al sjukplatser, som kommunen skall övertaga i sjukhuse 

I rikets lag bör kommun skyldigkännas att i centralsjukhus övertaga 

sj1Jkplatser enligt s8nan grund, att 1i;:ommunen förklaras skyldig att i 

vånarantal av 750 samt i stad eller köping en sjukplats för varje fu ll 

invånaran~al av 375 av den mantalsskrivna befolkningen. Vid bestämmand 

av ovannänmda tal för kommunernas delaktighet i centralsjukhus har cle t 

lagts vikt uppå att sjukhusvården icke bleve i alltför hög grad koncen 

raa i centralsjukhusen, vilket vore ägnat att lägga hinder i vägen f ör 

uppkomsten av nödiga lokala sjukhus. , 

Landskapsnämndens förslag omfattar även sagda fördelninsgrund, vad 

således varje landskommun är skyldig att teckna en sjukplats på ful la 

och Mariehamn en plats på fulla 375 till den mantalsskrivna befollming 

hörande in.V a.Lar e. Enligt den utredning Ålands härads skri vare i dag på 

begäran lämnat utskottet över folkmängden i landskapets landskommune r 

1945, av vilken utredning framg år, att Vårdö, Lumparland, Kö.kar och So 

tunga hava resp. 683, 474, 728 och 343 invånare, skulle nämnda kommune 

sålunda, Cl R i FinrslcapAts lrnrnnnmA-r enlig;t fnrslag;et äro pliktiga att t e 

sjukplatser i centralsjukhuset, icke vara skyld iga att teckn8 platser. 

sådant förhållande kan man ej heller, såsom en talare under remissdeba 

ten föreslog, tänka sig, att sjukplatserna skulle berä knas efter en pl 
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för varje påborjat antal av 750 invånare. Då den i rikslagen förutsatta 

uppkomsten av lokala sjukhus icke i:ir möjlig att genomföra på Åland, sär-

skilt för landsbygdens vidkommande, dels på grund av kommunernas litenhet 

och dels till följd av landskapets särförhållanden i övrigt, torde be

stämmelsen i 3 ~ böra ändras därhän, att varje kommun måste innehava en 

sjukplats. Med hänsikt härtill får utskottet vördsamt föreslå, att nämnda 

paragraf erhölle följande lydelse: 

113 ~. 

LannskApAt.s kommuner äro förpliktade att teckna sjuk-

platser i centralsju1{huflet, l a nc'lskommunerna en plats på 

fulla sjuhundrafemtio och Marieha rnns stad en sjukplats 

på fulla t rehundrasjuttiofem till den mantalsskrivna be-

folkningen hörande invånare, dock så, att varje kommun 

måste innehava en sjukplats • Kan enighet icke uppnås 

rörande det antal sjukplatser, som kommunen skall över

tag a i centralsjukhuset, äger ~lands landskapsnämnd härom 

bestämma efter medicinalstyrelsens och kommunens hörande. ' 

Fö:r' undvikande av missförstånd beträffande stadgandet i 4 ~ 1 mom. är 

utskottet, efter inhämtat meddelande från medicinalstyrelsen, i tillfälle 

nämna, att staten, här landskapet, skall med hälften deltaga i engångs-

kostnaden. 

Uti landskapsnämndens försla g finnes i ~ be st ärnme1s .en, att vid ut

vidgning; av centrals.julmuset skall mellan de delakti ga kommunerna och 

lanoskspPt upp~0rRs nytt P-;runr'llägr;ning;sbrev. Bnligt motsvarande stadgande 

i rikets lag ( 5 ~) skall u ppgöras kompletterande grundläggningsbrev. Enär 

utskottet anser, att ett nytt dylikt brev i förevarande fall kan möjli g -

gö r a förväxlingar av ifrågavarande brev och dessutom i onödan bereda ve-

derbörande merarbete, föresl 2-r utskottet, att förslagets ord nytt ändras 

till kompletterande, med bibehålls.nde i övrigt av ordalydelsen i försla-

get. 

I 2-..j av f örs l aget sägs, att land skapet 13.ger cen~ralsjukhuset. Allden= 

stund principen i riket är den, att centralsjukhus skola ägas av staten 

och kommunerna endast på i l agen a rig i vet sätt del taga i desammas anläg

gande och utnyt tjande, är det, tvärtemot vad en talare vid remisse!:ebat-

ten gjorde gällande att det åländska sjukhuset juridiskt borde ägas av 

landskapet och kommunerna gemensamt, både juridiskt och i p raktiskt av-



seende på sin plats, att -landskapet, som här motsvarar staten, äger i 

huset i fråga. 

I detta sammanhang må det tillåtas utskottet framhålla, hurusom , · 

landslrnpet i:ii;;er cerit.rA1_si1 11{huset, ae+: icl{e är tillrådligt, att förh' 

landena i sjukhuset utvecklas d ärh än, att flertalet s jukplatser di sp 

neras av kommunerna, utan bör landskapet alltia förfoga över egna pl 

xer i sjukhuset till ett visst minimiantal, vilka platser då även fi 

utnyttjas i det fall, att kommunernas platser visa sig otillräckli ga 

Enligt 5 ~ av för~laget är nämnda minimiantal fixerat till 1/3 av s 

manlagda antalet. J"ämlikt förslagets 12 -~ är det även förbjudet att 

genom senare överlåtelser el Je r överenskommelser minska antalet av 

landskapets sjukplatser undt:ir 1/4 av alla sjukplatser. Samma bestäm-

ser gälla i rikets lag. 

P8 grund av bestämmelsen i 12 ~ av landslrnpsnämndens förslag kan 

landskapsnämnden överenskomma om offentlig eller enskild inrättnings 

anslutning till centralsjukhuset enligt de st;ad ganden, som ingå i 

sagda p aragraf. 

FmedPn en tal qt'e nf>,rr1':8.t, 8.tt folkpensionsanstalten, vars verks 

het är utsträckt till J.land och vars E.'kyl0.i-:i;het är 

v ard om invalider och andra svarare lidande, borde erhålla 

synes det utskottet önskvärt, att landskapsnämnden i sinom 

kontakt med nämnda anstalt i det syfte ifrågakomna~agrum innehål l er 
I 

Då avdelning om tuberkulösa icke enligt 14 ~ av förslaget 

föra till de i den bli vande landsk°apslagen om central sjulqrns 

specialområden, men frågan om tuberkulosvården är brännande 

skapet, håller utskottet före, att landskapsnämnden med det 

bör inkomma _till Landstinget med förslag till denna vårds ordnand e 

F.l and. 

Rikets verkställighetsförordning innehåller stadg ande om medle 

nas av centralsjukhusets byggnadskommission och direktion tillkomm 

arvoden. Enär motsvarande be st ämme lse enligt utskottets uppfattning 

även hcr ing:å i 1 !'.>nr81c.ap~li:i.izen, f'öreslår utskottet en ny paragraf , 

30 §, av följande innehåll 

11 30 'J· 

Medlemmarna av centralsjukhusets byggnadskommission och 

rektion tillkommande a:Ir'Voden bestämmas av l1lands landskapsn' 
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Ut skottet har i l 8nc'l slrnpsn f:i,mndens förslag dessutom funnit smärre 

oegentli gheter, som härhos föreslås rättade. Uti ~~ 6, 7 och 22 före-

kommer ordet "suppleant", vilket torde ersättas med det i l andstin-

gets lagtext redan hävdvunna ordet ersättare. 

I 15 · bör på sista raden efter orden: 11 i kommunen enligt" insättas 

ordet den mellan orden 11 enligt 11 och irsenast". 

I 26 ~ under mom. 2 börafo rden: 11 sagda styrelse 11 utbytas till nämn

den, enär här är fråg~om landskapsnärnnden som här icke nämnes landskap~ 

styrelse. 

pl?i grunri 8V h 8.r OV8n framh81lna sp,lzförhållanden får utskottet vord-

samt föreslå 

att ~andstinget ville antaga landskapsnämndens förs lag om 

centralsjukhus för landskapet Åland med nedanangivna tillägg 

och ändringar: 

Landskapets kommuner äro förpliktade att teckna sjukplatser 

i centralsjukhuset, landskommunerna en plats på fulla s juhundra -

femtio och Mariehamns stad. en sjukplats p å f u lla trehundrasjutti 

ofem till den mantals .skrivna befolkning en hörande invånare, dock 

så, att varje kommun mås te innehava en sjukplats. Kan enighet 

icke uppnås rörande det antal sjukplatser, som kommunen skall 

övertaga i centralsjukhuset, äger Ålands 12.ndskapsnämnd härom 

bestämma efter medicinalstyrelsens och kom..munens hörande. 

s §. 

Med de i centralsjukhu.set Cle lakti ga kommunerna skall av 

landskapet uppgöras grundläggningsbrev, vari bestämmes: 

1) vilka av läkarvetenskap ens specialområ.aen sjukhuset s1'::all 

omfatta' 

2) sammanlagda minimiantalet sjukplatser i sjukhuset, med be

aktande av, att antalet av landskapets sjukplatser ej må under

stiga tredjed~len av sjukhuset's samtliga sjukplatser; 

3) antalet sjukpla tser, till vilka -envar del tagande kommun 

erhåller nyttjanderätt; 

4' ni=ir och i ;rj 11rn nosb"'r :l centralsjukhuset delaktig kom-

muns a npart i anläggningskostnaden skall erlä~gas; 

5} tidpunkten, då sjukhuset skall öppnas för drift; samt 
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6) övriga förhållanden, som anses böra i grundläggningsbrev 

regleras. 

Grundläggningsbrevet undertecknas å landskapets vägnar av 

Ålanr'IE lRntrM samt ?.i VAr.ie d~laktig kommuns vägnar av dennas 

bärtjl l tefullmäkt.ig;aCle om1:Jt..1fl. 

Vid utvidgning av centralsjukhuset skall mellan de delakt i 

komrrfilnerna och landskapet uppgöras kompletterande grundläggni 

brev med iaktt.agande i tillä.111pli g a delar av vad ovan om grund 

läggningsbrev är stadgat. 

6 ~ · 

Sedan grundläggningsbrevet undertecknats, skal 1 för sjukhu 

planläggning , til ls-ynen över byggnad sarbetet och granskning a 

företagets räkenskaper tillsättas en byggnadskommission. Bygg 

nadsprojektet och därtill hörande ritningar fastställas av 

Ålands landskapsnämnd efter medicinalstyrelsens hörande • . 

.byggnadsk ommissionen skall bestå av en ordförande och fyra 

ledamöter. Av dessa utses ordföranden och tvenne 1e dam.ä ter av 

}.lann; 1 ::ind s1rnpsn "'tm..no och tvenne ledamöter samt dessas ers ätt 

av de i c entr9.ls jukhuset delaktio;a kommunerna . 

Vid utvidgning av central sjukhuset skola kommunerna för v 

av dem ö vertagen ny sjukpl a ts erlägga sin anpart i anläggni ng 

kostnaden enli g t den i 4 § 1 mom. angivna fö rdelningsgrunden. 

Understiger den på detta sätt beräknade bidragssumman det bel 

som i mede ltal belöper sig på sj ukplats, då såväl nyinrättade 

som förutvarande kommunala sjukplatser medräknas, 

denna skillnad erläggas, till fördelning mellan kommune rna ef 

ter antalet dem tillhöriga sjukplatser. 

7 §. 

Centralsjukhuset äges av landslrnpet och skall vid sjukv ård 

som däri lämnas, tillämpas de för rikets civila sjukvårdsan-

stalter gällande bestämmelser. 

För s.iukhucie+:s e1ronomiska förvaltning tillsättes en 

t i on, 9 om be st rr H v centrals _h 1{huse ts överläka re sås om 

skriven ordförande samt fyra ledamö t er, av vilka 

skaosnämnd utser tvenne - en av dessa bör om mQjligt var·a l a .. 
skapsläkaren - och de i sjukhuset delaktiga kommunerna 
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jämte ersättare för dem, alla för tre år i sänder. 

Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt bokslut för sjuk

huset handlägges av direktionen och stadfästes av ~lands land

skapsnämnd • 

Angående sjukhusets förvaltning länder i övrigt till efter

rättelse, vad om rikets civila sjukvårdsanstalter är stadgat. 

15 ~-

För utredande . av huru stort antal sjukplatser kommun är skyl-

dig att anskaffa uti centralsjukhuset, äger kommun på anfordran 

tillhandahålla Ålands landskapsnämnd av denna nödigbefunna upp

gifter rörande invånarantalet i kommunen enligt den senast upp

gj orda mantalslängden . 

22 ~-

Vid sammanträde, som i 16 avses, föres ordet av Ålands 

lantråd intil l dess grundläggni ngsbrevet blivit undertecknat och 

de representanter för kommunerna, vilka u nderskrivit grundlägg

ningsbrevet, inom sig utsett ordförande och viceordförande för 

de i centralsjukhuset delaktiga kommunernas ombudsstämma. Här

efter skrider stämman till val av kommunernas medlemmar och er-

Ordförande, som utsetts på sätt i 1 mom. sägs, eller vid för

fall för honom viceordfbranden åligger att i god tid före sjuk

husets öppnande för drif t draga fä~ sorg om sammankallande av 

ombudsstämma för val av medlemmar och ersättare för kommunerna 

i sjukhusets direktion samt att vid denna stämma leda ordet in

till dess stämman förs ig utsett ordförande och viceordfö;rande. 

Vad i 2 mom. är stadgat ä g e motsvarande tillämpning med av

seende å sådant sammanträde av kornmunernas ombud, som före ut

gången av mandattiden för kommunernas medlemmar i direktionen 

skal 1 hållas för val av medlemmar för följande verksamhetsperiod. 

I centralsjukhuset delaktig kommun, som önskar att vid ombuds 

stämma skall till behandling upptagas någon av delakti gheten i 

sjukhuset fö ran1e dd, kommunernas gemensamma angelägenhet, äger 

härom unr'l er-ri=i,+: ta 0vt'i i;r,a 1rommuner och, där ordföranden vägrar 

att utfä rca k a llelE:e ti l l E'ammanträde för ärendets handlägg

ning, härom draga försorg. 
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6) övriga förhållanden, som anses bora i grundläggningsbre 

regleras. 

Grundläggningsbrevet undertecknas å landskapets vägnar av 

$.1anr'l E' l R nt r gn samt; P. v2 r.i e d~ laktig kommuns vägnar av dennas 

h8.rtjl l befullmäktjg;acle ombuc1. 

Vid utvidgning av centralsjukhuset skall mellan de delakti 

komnmnerna och landskapet uppgöras kompletterande grundläggni 

brev med iakttagande i tillä.Yflpli g a delar av vad ovan om grunc 

läggningsbrev är stadgat. 

6 §. 

Sedan grundläggningsbrevet undertecknats, 

planläggning, tillsynen över byggnad sarbetet och granskning 

företagets räkenskaper tillsättas en byggnadskommission. Byg 

nadsprojektet och därtill hörande ritningar fastställas av 

Ålands landskapsnämnd efter medicinalstyrelsens hörande. 

Byggnadskommissionen skall bestå av en ordförande och 

ledamöter. Av dessa utses ordföranden och tvenne 1e darnöter a 

].l ann; 1 and s1rnpsn '='mLn0 och tvenne l e dam.öter samt 

av de i centr9.ls jukhuset delaktl.o;a kommunerna. 

Vid utvidgning av centralsjukhuset skola kommunerna 

av dem övertagen ny sjukpl a ts erlägga sin anpart i anläggni 

kostnaden enligt den i 4 § 1 mom. a ngivna fö rdelningsgrund9 

Understiger den på detta sätt beräknade bidragssumman det be 

som i medeltal belöper sig på sj ukplats, då såväl nyinrätta 

som förutvarande kommunala sjukplatser medräknas, 

denna skillnad erl ägga s, till fördelning mellan kommunerna 

ter antalet dem tillhöriga sjukplatser. 

7 ~ -

Centralsjukhuset äges av landskapet och skall vid sjukv 

som däri lämnas, tillämpas de för rikets civila sjukvårdsan 

stalter gällande bestämmelser. 

För s ,lukhu~et. s e1ronomiska förvaltning t il lsät tes en 

tion, f'Om bestF•r AV centrals.h1(husets överläk8.re såsom 

skriven ordförande samt fyra ledamb ter, av vilka J l ands len 

skapsnämnd ur;ser tvenne - en av dessa bör om mGjligt vara 1 

skapsläkaren - och de i sjukhuset delaktiga kommunerna t ve 
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jämte ersättare för dem, alla för tre år i sänder. 

Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt bokslut för sjuk

huset handlägges av direktionen och stadfästes av 1'lands land

skapsnämnd. 

Angående sjukhusets förvaltning länder i övrigt till efter

rättelse, vad om rikets civila sjukvårdsanstalter är stadgat. 

15 ~· 

För utredande . av huru stort antal sjukplatser kommun är skyl

dig att anskaffa uti centralsjukhuset, äger kommun på anfordran 

tillhandahålla Ålands landskapsnämnd av denna nödigbefunna upp

gifter rörande invåriarantalet i kommunen enligt den senast upp

gjorda mantalslängden. 

22 ~ .. 

Vid sammanträde, som i 16 ~avses, föres ordet av Ålands 

lanträd intill dess grundläggningsbrevet blivit undertecknat och 

de representanter för kommunerna, vilka underskrivit grundlägg

ningsbrevet, inom sig utsett ordförande och viceordförande för 

de i centralsjukhuset delaktiga kommunernas ombudsstämma. Här

efter skrider stämm~ till val av kommunernas medle romar och er-

Ordfö rande, som utsetts på sätt j_ 1 mom. sägs, eller vid för

fall för honom viceordföranå.en åligger att i god tid fbre sjuk

husets öppnande för drif t draga ftt· sorg om ssmmankal lande av 

ombudsstämma fur val av medlemmar och ersättare för kommunerna 

i sjukhusets direktion samt att vid denna stämma leda ordet in

till dess stämman f ö r sig utsett ordförande och viceordförande. 

Vad i 2 mom. är stadgat ä ge motsvarande tillämpning med av

seende å sådant sammanträde av k ommunernas ombud, som f ö re ut

gången av mandattiden för kommunernas medlemmar i direktionen 

skal 1 hållas för val av medlemmar för följande verksamhetsperiod. 

I centralsjukhuset delaktig kommun, som önskar att vid ombuds

stämma skall till behandling upptagas någon av delakti gheten i 

sjukhuset föran1B dd, kommunernas gemensamma angelägenhet, äger 

härom unr'ler1'.'Ä:~ta rvr:lga 1rommuner nch, där ordföranden vägrar 

att utfä rca k 8.1 lelse ti l l sammanträde f ör ärendets handlägg

ning , härom draga försorg. 
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26 §. 

Centralsjukhusets direktion åligger: 

1) att hava vårdnad därom, att vid sjukhusets ekonomiska 

valtning gällan~e lagar och förordningar samt behörigen me~ 

de föreskrifter efterlevas och att sjukhuspersonalen i dessa 

seenden fullgör sina skyldigheter; 

2) att till llands landskapsnämnd avgiva utlåtande angåen 

sökandena t.ill ekonomtjänst en vid sjukhuset samt at t till n·· 

ingå med förslag om utnämning av bokförare, kassör, maskinmä 

och kos thållsförest åndarinna; 

3) att till sjukhuset med landskapsnämndens begivande ant 

l.{anslihi tri:ine vir'l A 1rnnomiförval tninq;en, arbetsledarinna och 

-ledare och bev:D,ia -nämnoa befattn~ng;shavare avsked; 

4) att anordna semesterledighet åt kanslibiträdet, arbe ts 

darinnan och -ledaren ävensom att ti 11 Ålands landskapsnämnd 

ingå med förslag om semesterledighet för ekonomen, bokföra re 

och kassören samt till handhavande av dessa tjänster och be f 

ningar under ledigheten; 

5) att på ekonomens framställning, såframt behov där för f 

refinnes och nödiga anslag beviljats för ändamålet, antaga 

kontorsbiträde, tvättföreståndarinna, förestån darinna för li 

förrådet, trädgårdsmästare, eldare- gårdskarl och vaktmästar 

samt bevilja avsked åt dem; 

6) att besluta, h uru skötse ln av byggnader och lösegendom 

skall å direktionens vägnar bvervakas samt huru direktionen 

ska 11 ""'nrP tri=if1 q s vln d.Pn Årll ~a avsynlne;en av byggnaderna; 

?) att tillse att ekonomens kassa inventeras minst en g ~ 

varje månad samt at:;t inventeringsinstrument insändes til l Ål 

landskapsnämnd ävensom att granska ekonomens redovisningar o 

inventamieförteckningar1 · samt 

8) att behandla övriga Cl irektionen åliggande angelägenhet 

30 ~. 

Medlemmarna av central sjukhusets byggnadskomml ssion och d 

rektion tillkommande arvoden bestämmas av Ålands landskapsn"' 

Mariehamn den 20 februari 1946. 

vägnar: 
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I ärendets behandling hava deltagit ordföranden Paul son, viceord-

föranden Blomroos samt ledamöterna Bertell, Manselin och Albert Jans-

son. 

. . . ·, 
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